
 

Hyrd jer til bedre samarbejde  

Lena Munk Consult tilbyder et helt unikt og effektivt koncept 

til udvikling af teams. Når I sammen hyrder en stor flok får 

bliver I klogere på jeres kommunikation og samarbejde. 

Konceptet er specialdesignet til at optimere læring, og 

opgaverne på folden bliver sat sammen, så de møder netop 

jeres behov. Gruppen bliver guidet gennem opgaver og 

løbende refleksion af en erfaren ledelseskonsulent.  

 Er det en sjov dag? Absolut! 

 Lærer I noget? Helt bestemt! 

Alle, som deltager i programmet, er overraskede over, hvor 

meget praktisk og aktiv læring, der finder sted under arbejdet 

med at hyrde en flok får! I tager ny viden og handle-

muligheder med hjem til hverdagen på arbejdspladsen. 

‘Jeg er bare så glad. Det er en fantastisk følelse af at have løst 

alle de svære opgaver i fællesskab’, udtaler en Novo Nordisk 

medarbejder efter at have været på folden med fårene i 

næsten to timer. 

Fårehyrdning er et enestående værktøj til udvikling af teams. 

Det bygger på århundredgamle færdigheder, der er 

videreudviklet, til at styrke kommunikation og samarbejde.  

Udbytte: 

 Et fælles billede af hvad I gør, når I præsterer bedst 

 Styrket teamfølelse og engagement 

 Øget indbyrdes forståelse for hinanden 

 Opmærksomhed på dynamikken i gruppen og de 

forskellige roller  

 Inspiration til den videre udvikling af teamet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Får728® Heldagsprogrammet 

Vores mest populære program med 

effektiv udvikling for øje. Vi kombinerer 

aktiviteterne på fårefolden med refleksion 

i mødelokalet tilrettet jeres ønsker og 

behov. Dagen tilfører gruppen nye 

kompetencer og motivation. Dagen giver 

tid til læring, som kan tages direkte med 

hjem til hverdagen på arbejdspladsen.  

 

Får728® Halvdagsprogrammet 

Halvdagsprogrammet er egnet til at styrke 

temaet og have en god dag sammen. 

Læring er i sig selv uundgåelig, men ikke 

det primære formål. Refleksion mellem 

opgaverne er en vigtig del af 

halvdagsprogrammet sammen med en 

kort opsamling i mødelokalet. 

 

 

I hyrder får i den idylliske landsby 

Pederstrup tæt på Ballerup Station. 

 

 

 

 

 

Hvorfor arbejde med får? 

Det er i fårenes uforudsigelighed, at vi finder nøglen til 
denne anderledes form for teamudvikling. Vi er nødt til at 
reagere hurtigt på fårenes adfærd og behov. Det betyder, 
at de tanker og følelser og den adfærd vi sammen udviser 
på folden bliver spontan, ægte og engageret – og dermed 
et effektivt læringsværktøj. Fårehyrdning giver også gode 
metaforer til effektiv konfliktløsning på arbejdspladsen. 

At reagere på forandring er en kendt udfordring for alle 
virksomheder, og det kan være svært at iscenesætte i et 
kursuslokale. Når vi hyrder får, træner vi i den grad evnen 
til at reagere på forandring.  

 


